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احلال شاهد
ال.. (( إين والواللّه ـدوٍّ ع ـني ب فرقاً أجد

أُفرِّصديٍق ال بل د، رجلِني بني ـيخق عل ال
باِمل الرأس هذا ضرب قَبَّلَوعأحدمها واآلخر ل

القَد )).. مهذا

بامجال معروف الشيخ
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ـكره وش ـذكره ب ـاحلني الص عباده قلوب أحيا الذي للّه احلمد
عبادته به،وحسن اللّه فتح الذي األمي النيب على والسالم والصالة

أمته لصاحلي فمنحها احلكمة السالكني،مغاليق وأصحابه آله وعلى
بإحس هلم التابعني وعلى وسريته جه ـتجابةعلى اس ـوم ي إىل ان

.دعوته
، الصلحاء حضرموت رجال مناذج من جديد منوذج فهذا وبعد
ـوم لتق ، ـرنا عص ولسان زماننا بأسلوب القارئ يدي بني أضعه
ـن م ـردة جم األوائل حياة املعاصرون وليقرأ ، اجلميع على احلجة
سيكون أسلوبنا أن ذلك يعين وال املومهة، والعبارات املعقدة املسائل

الأ ، املاضني أساليب من ـل.. فضل اجلي ـول عق نالحق حنن إمنا
ـارات العب ـض بع ـني املاض ـاليب أس يف استقبح الذي املخدوع
ينبغي وال ، وسيلة األسلوب أن ووجدنا ، والكرامات واإلشارات
ـدة عق ـرد جمل ـالم اإلس رجال معرفة من نصيبها أجيالنا حنرم أن

الذين ، املغرضني تشويش أو ، ـماتاألسلوب ـ الكل ـاكموا ح
القلوب رجال حقائق لطمس هلم حجة . وجعلوها
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كتاب من الترمجة هذه مباحث من كثريا أخذنا ـب((وقد مواه
معروفالرب الشيخ ترمجة يف ـرن))الرؤوف الق ـاء علم ـد ألح

رمحه مجال سراج عبدالرمحن بن حممد العالمة الشيخ عشر احلادي
العملاهلل، هذا يكون أن أرجو ،خالصاًوإنين ـرمي الك ـه لوجه

لعباد ـةهوانتصاراً الطاع ألويل والتنكر العقوق زمن يف ، الصاحلني
باللّه إال بالغ وال املستقيم، عليم،والصراط م ـ عل ذي كل .وفوق

ـد حمم بن عبداللّه بن معروف حممد أيب الشهري الكبري الشيخ هو
بنااملؤذن حممد بن عبداللّه ـةبن القبيل إىل ـبة نس مجال أيب أمحد

حبضر بامجال بآل ـالح،موتاملعروفة وص ـم ـ عل بيت أهل وهم
ـدوسنة وق ، كرام ومشايخ أعالم ـماء عل اجلهة بتلك وأكثرهم ،

ـاطن الب يف ـاًء وأحي أمواتاً ودنياً ديناً جهتهم أهل أكثر م سعد
العار الويل الشيخ عن وأثر ، واآلخر األول والزمن باللّهوالظاهر ف

قوله باعلوي عبدالرمحن بن الدين شهاب مجال((: احملقق أيب آلل إن
ـض بع ـة جه من عنه اللّه رضي الصديق بكر أيب سيدنا يف نسباً
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قال))نسائه ـرة: ، بكث ـية اخلاص ـيهم ف كانت النسبة تلك ومن
ـذي ال السر من إال ذلك وليس ، اآلن إىل قدمي زمن من ـماء العل

الصدي صدر يف عنهوقر اللّه رضي .)١(ق
، ـدة كن ـيخ ش مرتع بن ثور هو مجال أيب آل جد أن ومعلوم

والة منهم))بور((وكانوا جنار((فأخذها أيب ،))آل شبام إىل فانتقلوا
ي مكان بكل هلم ـزوكان ـقاياتن وس ـار وآب وحمامد مآثر لونه

ـمني املسل على نفعه يعود مما ذلك وغري .)٢(ومساجد
صاحب الرؤوفم((وذكر الرب ـه٥٥ص))واهب قول ـاً : أيض

مروءة أهل كانوا مجال أيب آل أن املعتمدة التعاليق بعض يف ورأيت
ـادة وعب م ـ ـ وعل وصيانة وورع معروف وفعل حسنة ومعاشرة
ـل أه ـر أكث وكانوا ، اآلن إىل عصر منهم يخلُ م ـ ول ، وديانة

الكثري عتقائهم من وعد ، وموايلَ عتقاَء . حضرموت
ـآثروآل امل ـك تل ومن ، ذكره سبق كما كثرية مآثر مجال أيب ل

ـروف املع ـمسجد ـ وال ، اخلوقة مسجد جبانب املعروف احلمام
شبام راتب وصدقة ، وسقايته ، ـمقدس .بال

                                                           
الرؤوف(() ١( الرب  .٥١ص))مواهب

السابق)٢(  .املصدر
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، الفقيه مبسجد املسمى القبلي املسجد مآثرهم فمن الغرفة يف أما
وبئره ، البالد داخل الذي ـمسجد وال ، عنده اليت والبئروالبئر ،

ـجد مس املسمى الشرقي ـمسجد وال ، ومحامه وسقايته ، البحرية
ـدان باجري ـجد مبس النجدي واحلمام ، وسقايته وبئره ، باصليب

والب عنده، البحرية والسقاية ، اليتئوبئره والسقاية ، العليا البحرية ر
، ـة القري ـن م ـهم س ـن م حنو على وبئرها ـمني املسل بطريق

وس عندها ـمسجد ـوبوال اجلن إىل حتاذيها اليت والسقاية ، قيفته
وصدقات ، الوادي إىل ـمني املسل طريق ،ةمنآوةكافيعلى لذلك

صاحلة كتب وعدة متفرقة مساجد عدة وهلم ، الغرفة راتب وصدقة
موقوفة والتصوف الفقه .يف
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اجلمعة ليلة بشبام معروف الشيخ ـنة٢١ولد س ،٨٩٣رمضان
وعليه ، واألحوال الوسائل أفضل على والده حجر يف وترىب ونشأ
بعض إن حىت ، واضحة صباه منذ والبشارات الئحة السعادة آثار

قال بلده صاحلي من بالوالية ـر((: املشهورين حض ـن م خبت يا
.))وقتك

شعراً فيه الشواف الشيخ : وقال
خياله رأى ومن وقته حضر قد من سعد

م ـفوز ل قد ـهثن نعال ـل وقب ـه ترب م
ـه ومال ـه حبال ـه عان ـن م واللّه خبت
ـه عيال ـتر أوس ـه وعال ـه أهل أوسقى

وصالهاما ذايق والروح هو املال رخص
ـه هوآل ـمن ـ ل اجلنه من أشفى وصلته

آخر :وقال
ـديع ـ ـ الب ـال ـ ـ ـكمااجلم في ـع وق ـه اللّ من اال
ـيع ـ رض ـادك ـ وع ـن ـ يرعم ـه ـ بعين ـه ـ ـاللّ ـ كي
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ـان ـ ـ املك ـعيف ـ ـ ـاميكالرفي يس ـد ماح اعطوك
ـع ـ ـ املني ـاب ـ ـ ــكإمااجلن ـ ونادي ــك ـ بربع ال
ـنيع ـ ـ الش ـذاب ـ ـ ـزيوالع ـكن يعادي هو ـمن ل ل
ــع هلي ــك ب ــن م ــعد ـانيكأس ـ ش ـل ـ وياوي ـاً ـ يض
ـع ـ مني ـك ـ كل ـث ـ ـكإحي جيازي ـد ماح حسان

الشحر إىل طلع مث ، يسرية مدة يف وحفظه القرآن والده ـمه عل
هناك والتقى ، صباه حال عبدالرمحنيف بن عبداللّه العالمة بالشيخ

ويقول ، الوالية فيه يتفرس الشيخ فكان ، بافضل أعظم: باحلاج ما
عاداته من وكان ، الشحر إىل زياراته وتكررت ، الولد هذا نورانية
ـئاً ناش ، متقشفاً طاوياً قائماً صائماً اراً و ليالً املساجد يف اخللوة

مل ، والديانة الصيانة ـنعلى ع ـباه ص منذ وجترد ، صبوة له تكن
واحدة مجلة الدنيا .أشغال

ـى عل م ـ العل فقرأ ، الشيوخ من مجلة عن معروف الشيخ أخذ
ـل أقب مث ، أتقن حىت مجال عمر بن عبداللّه بن عمر العالمة السيد
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، ـاد العب ـن م عصره أهل فاق حىت واالجتهاد باجلد السلوك على
ا الشيخ وكانوصحب ، األخضر باهرمز عمر بن عبدالرمحن لكبري

، ـيالً ل أهله إىل ويعود هينن إىل شبام بلدة من يوم كل إليه يسري
على وجناحه فتوحه عالمات وظهرت ، طويلة مدة ذلك على وبقي
ـأمره ف ، ـاهرمز ب عبداللّه بن إبراهيم باهرمز الشيخ أخي ابن يد

أ فامتثل شبام يف معه واإلقامة ـةبصحبته خرق منه ولبس ولزمه مره
باهرمز عبدالرمحن الشيخ وكان ، ذلك بعد يفارقه م ـ ول التصوف
ـتني بي ـده وينش إبراهيم الشيخ مالزمة على معروف الشيخ حيث

الشريازي إسحاق أيب :للشيخ
ويف ـل خ عن الناس ـبيلُسألت س ـذا ه إىل ما فقالوا
حرٍّ بذيِل ظَِفرت إن احلرَّمتسك ـلُفإنّ قلي ـدنيا ال يف

له إن: وقال تظفر به متسك ، املماثل عدمي األحرار من إبراهيم إن
تعاىل اللّه . شاء

احلال عظيم وكان ، شراحيل جبري بن أمحد الشيخ مشاخيه . ومن
ـطفى املص وزيارة للحج معروف الشيخ عزم حترك ـما ل أنه ذُكر

م ـ وسل عليه اللّه شي-صلى مع سلوكه أيام إبراهيموذلك -خه
فقالا ، ذلك يف ،نستشري: ستشاره شراحيل جبري بن أمحد الشيخ



 

  )١٨(

بقوله بدأمها إليه وصال ـما يف: فل معروف عبدي أُريد احلق يل قال
يسافر وال عبادي لصالح .)١(بالدي

ـو وه باهرمز إبراهيم الكبري شيخه معروف الشيخ الزم أن منذ
،جم ـوة وخل وقيام وذكر وتالوة وصيام عبادة من السلوك يف تهد

نفسه عن قال أنه عنه مسع منت: حىت ما سنة عشر مخسة ابتدائي يف
ورمبا ، غذاء فيها أطعم ما الكثرية األيام ومتضي ، اراً أو ليالً فيها
يطرقها هل أنتظر العني مغمض مضطجع وأنا القرآن نصف قرأت

ي م ـ فل وتسبيٍحالنعاس ليٍل من الليلة يف أعمل ما وكثرياً ، ا م ـ ِل
ألف أربعني حنو ـم وسل عليه اللّه صلى الرسول على .)٢(وصالة

                                                           
السابق)١( أو٦٤صاملصدر ، ـا الرؤي ـطة بواس األمر له ظهر يكون أن وحيتمل ،

الن حاجة تعاىلإلدراكه اللّه يرضي ذلك بأن ـمه وعل الشيخ، لبقاء  .اس
عنهم،) ٢( اللّه رضي الصوفية السادة منهج يف التربية أصول من أصل اجملاهدات هذه

إليه املشار الكتاب تناول الرؤوف((وقد الرب ص))مواهب ـدها٥٩من بع وما
يفمجلةً ـهب وأس ، ـروف مع الشيخ ذكره ـما ل ة املشا اجملاهدات ـلمن نق

ـروه عاص ـذي ال ـوي الترب ـع الواق ذلك مع تتناسب برمتها وهي ، احلكايات
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، ـه الوج صبيح ، الصورة عظيم ، القامة معتدل به اللّه نفع كان
رطو عينه ويف ، حبمرة مشرباً ، اللون أبيض ، املنظر يَّ بةمدوَّره،

ـع واس ، ـبني املنك ضخم ، اللحية كثّ ، الرأس عظيم ، وغمش
غذاؤه كان وإمنا ، أكل كثرة عن ال جسيماً البطن عظيم ، الصدر

الكمال أسرار ومشاهدةَ اجلَمال فصيح)١(مطالعةَ ، العقل راجح ،
اجلباه منها تزهو جة وشوارق حمياه، على تلوح هيبة له ، .اللسان

                                                                                                                             
عليه نشِّؤوا الذي الروحي . واألسلوب

ص أخرى حكاية املؤلف ذكر فيها٦٢وقد ـويل: جاء ال الصاحل الشيخ وقال
اللّه رمحه الشبوي عمر بن قدس: ربيع معروف الشيخ سيدي والد بيت يف كان

ثالثنيا سره يفللّه ختمة فيها ليلة كل يقرأ سنني عشرة حسن الشيخ مكث درجة
العظيم القرآن من جزء درجة .كل

فيأتيه احلول إىل احلول من اخلريف يف شبام إىل والده يرسله صغره أيام يف وكان
أرغفة، ثالثة ليلة كل وله ، مرارا يومه يف لذلك ويتردد ، اهلجري يف صائم وهو به

يقط ما منها معهفيأخذ السالكني أصحابه بعض إىل ويدفعها ، الوصال به ـ.ع اه
السابق  .٥٩صاملصدر

ـت) ١( كان ـما ول ، األمور مبحاسن إال تتغذى ال الروح غذاء هنا بغذائه املقصود
، ـراب ش وال طعام كثري إىل حيتاج فال نشأته منذ ومرتاضة شفافة الشيخ روح

الرياضات أصحاب عند معلومة مسألة  .وهذه
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وا اجلود يف اليدوكان وله ، هاطالً وغيثاً ، زاخراً ِخضماً لسخاء
ـه في ـال اإليثار،ق يف الرفيع ـمقام وال ، والورع الزهد يف الطوىل

مجال زين حممد بن عبدالرمحن باللّه العارف الفقيه :الشيخ
ـاالوداق ب ـا علين ـبل مس ـرم الك ياسحاب
ـالق االخ ـن حس مع والتقوى الزهد ماطر

ـافي الص ـوب القل ـواقوارتوين لع ـد بع ه
ـالق مغ ـل ك ـتح وانف ـت جتل صداها من

قط سائالً يرد ال عنه اللّه رضي ـيس.. وكان ول سائالً مرة مسع
وليس آخر وجاء ، األرض على وجلس إليه فدفعه فراشه إال عنده

ف ثوبه إال ـزعنده إليهن ورماه .عه
ـض بع مجعه التمر من محالً خبمسني األوقات بعض يف عليه وفُتح

مالفقر ـ ـ ول ، البلد فقراء على يومه يف بتفريقه فأمر ، اجلهة من اء
شيء منه لبيته ـام) ١(يبق الطع ـن م أمحال بعشرة يوماً له وجيء ،
يومه من .ففرقها

                                                           
الرؤوف(() ١( الرب  .٦٦ص))مواهب
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ـعبة ش فيه ـمن ل ـمراعاة وال ـمالحظة وال الشفقة كثري وكان
ـن م كان وإن بل ، املتعلقني من يكن م ـ ل وإن اإلميان شعب من

.املعرضني
ـالأخرب ق شعيب بن عبداللّه بن عبدالرمحن الفقيه ـت: عنه كن

ـراحيل ش ـميذه تل فدعا سره اللّه قدس الشيخ سيدي عند جالساً
فالناً: وقال البلد-إن أهل من رجالً ـه-وذكر وأن ، وفاته قربت

ـه وتدارك اآلن إليه فاطْلَع ، أرحامه ـمواصلة ل رعايته علينا جيب
ق فإنه ، ميوت أن قبل ـبعضليتوب ل ـةٌ وجمالس ختليطٌ منه وقع د

بكى حىت عليه نظره وقع أن فما ، شراحيل إليه فطلع ، املعترضني
الرجل وقالذلك شديداً جرى: بكاًء قد مما تعاىل اللّه إىل تائب أنا

ـر ش وعاد ، ساعته من ومات ، مضى ما على وندم ، يفمين احيل
الشيخ سيدي وأخرب .)١(احلال

ح اللّه رمحه ـاةوكان ومراع ـاطن والب ـاهر الظ يف ـار اإليث اله
ـان وك ، مراً كان وإن احلق إالّ هلم يقول ال ، والزوار األصحاب

واألحرى األوىل هو مبا .يعاملهم

                                                           
السابق)١(  .٦٨صاملصدر



 

  )٢٢(

أن أصحابه مع أخالقه كمال من ،هوكان ـه ب يتأذون مبا يتأذى
أو م ـ ظل من جيدونه قد ما عنهم وخيفف ، ـمهم يؤل ما ـمه ويؤل

البداوات من ـهأذى ودعائ ـانه وإحس ـه بلطف ـاس الن جهالء أو
.ومواساته

والص العفو كثري كان أساءكما أو اعترض ـمن ل واالحتمال ،فح
قوله عنه ويؤثر ، واالعتناء والدعاء التصرف حبسن واللّه: ويقابلهم

دخال رجلني بني أفرق ال بل ، صديق وال عدو بني فرقاً أجد ال إين
الرأس هذا ضرب أحدمها ـمعولعلي ـه-بال رأس إىل ـار -وأش

هذا قَبلَ قدمهواآلخر على بيده وضرب ، .القدم
العبد يشهد حبيث ، النفس موت بعد الرضا مقام كمال من وهذا
ـا وإمن ، ذم وال مبدح انفعال عنده حيصل فال ، شيء كل يف مواله
أي على له يربزه الذي باحلال ويرضى ، األمر لصاحب األمر يِكل

كان .وجه
قوله والصفح العفو جمال يف أيضاً عنه وشفاعتنا: ويؤثر شفقتنا إن

غريهم من أعظم األذى منهم حصل .للذي



 

  )٢٣(

املؤلف احلاضرين: قال بعض خاطري: قال يف أي: فقلت لَه؟ : ما
قال يؤذيه؟ من إال الشيخ هلذا ـال: ما وق إال ـاطر اخل أمتمت فما

م: الشيخ على احلق من ِغريةً تكون قد ا ـلإ فتحص عباده آذى ن
منهم طلب غري من .العقوبة

فكان ، اإلسالم دائرة حوته مبن الظنِّ حسن عنه اللّه رضي وكان
ـاىل: يقول تع ـه اللّ إىل به توسلت إال يدي بني ـم مسل جلس ما

، ـمني ـ املسل وحوائج حوائجي قضاء يف فيه وضع الذي وبالسر
اجلارية يف الِق-األمة: أي-حىت أيحاملِة ، ذا: ربة و ، املاء ِسقاء
بعضهم : فقالمدحه

ـا مجيعه ـه في األخالق ـاومكارم قياده ـه يدي يف وأمست متت
ـفاته وص ـمه ِعلْ لَدنِّي م ـ ـاِعلْ ـ أراده ـه ـ في ـه ـ واللّ ـةٌ ـ نبوي
ـاهر ظ ـة والعناي ـة الوالي ـانور عاده ـل احلوائ ـنَّ ولك فيه
ـرى ت بصريته ال من على هادهاوالشحالت ما أكمه هو من )١(مس

                                                           
الرؤوف(() ١( الرب  .٧٤ص))مواهب



 

  )٢٤(

ـاطق ن ـل ك ـن م واحلركة التواجد كثري الذوق شفايف وكان
،)١(ومسموع مقامه اكتمال وعند ، حياته أخريات يف متكن مث ،

ـزو مان والرسوخ التمكني من وأعطي ، والوقار السكينة عليه لت
ـدي ال ـات حلرم معظماً عنه اللّه رضي وكان ، غريه يعط م ـ نل
ـاً جامع ـا وخافيه بظاهرها حميطاً احملمدية الشريعة لشعائر مفخماً

.حلقائقها
مؤلف عنه الرؤوف((قال الرب يقول: ))مواهب والدي :مسعت

يقول الشيخ ـيء: مسعت ش عن يسألين أن أراد ـذاهبمن امل يف
فليسأل .)٢(األربعة

ـى عل ـرى ج ما وحيمل ، األكابر األولياء مع متأدباً كان كما
ـه قول عنه أُثر حىت ، األدب بكمال وعبارات شطح من : ألسنتهم

خاطري يف يل تلجلج ما املعبود أو: أي-وعزة خاطر يل تشوش ما
انتقاد من عريب-جرى ابن والشيخ املغريب إمساعيل للشيخ وقع فيما

                                                           
ـن: التواجد) ١( م الذوق آثار أو االعتبار أسباب من ـمرئي وال املسموع أثِر ظهور

التأث أو ، الصوفية ذلكرالقصائد غري أو ، احلسن الفأل أو ، اآليات  .بسماع

السابق) ٢( .٧٥صاملصدر



 

  )٢٥(

ـرأس ال على قالوه ما ونقبل ، منهم كل بآثار أتربك بل ، وطائفته
في ما ونكل ، تعاىلوالعني اللّه إىل إشكال .ه

يقول بشيء: وكان علينا فتح الدنيا: أي-ما أمر توقفت-من إال
ذلك يف احلق ويفتح ، ِحله وجه يل يظهر حىت . )١(فيه

ويقِسم يقول ،: وكان املصاب كأين إال مبصيبة مؤمن أُصيب ما
ـمين، وآل إال دونه فما الكلب حىت غريه أو بضرب أحد أوذي وال

جسدي يف ِحساً له . )٢(ووجدت

كتابه يف مجال عمر بن حممد الفقيه الشيخ يف((قال الوفية الكفاية
الصوفية ـمات كل بعض :)٣())إيضاح

                                                           
السابق) ١( .املصدر
ا) ٢( صلاملصدر  .٧٦سابق

مغزى) ٣( هلم بالنسبة تعين اليت والعبارات ـمات الكل بعض عنهم اللّه رضي للصوفية
ـبة بالنس ـكال إش فيه يكون قد العبارة أو اللفظة ظاهر ولكن ؛ يريدونه ومعىن

الذوقي مبصطلحهم اجلاهل .للسامع



 

  )٢٦(

ـخ الراس ـه باللّ ـارف الع وشيخنا موالنا أن م ـ ـدأباواعل حمم
ب اللّه نفع مجال مؤذن عبداللّه بن ـرهمعروف عص ـل أه فاق قد ه

وتفرد ، والتمكني والزهد ـمعرفة بال الشهرة إليه وانتهت ، وقطره
أحد فيها يشاركه م ـ ول ، ورتبته . )١(حباله

ـر الفج طلع حىت ليلته طول الدعاء ذا يدعو ليلة ذات : وكان
مع الكمال وارزقه ، الدارين يف معروف على بإحسانك متم اللّهم

ف الهمايالسالمة إحسانكإليكلهوسيلةإذ ـهإال ب م ـ أرح وال ،
يامنك اخلري كثري يا املعروف، .) ٢(دائم

                                                                                                                             

الصو ـمات كل بعض أشكلت أشكلتوقد كما املاضي يف ـماء العل على فية
، ـا وقائليه األلفاظ على األحكام إلصدار بالنسبة املوقف واختلف ، احلاضر يف
القائل مراد على العبارة وحيملون ، االنتقاد من لشيء يتعرضون ال كانوا فاألوائل

اللّه إىل أمره ويكلون ، قوله أثناء خاطره على ترد معان من يفهمه .مبا

ـهمأم عن نقل مبا وكفروهم ا وأصحا العبارات بعضهم حاكم فقد املتأخرون ا
ـالم الك استوفينا وقد ، باللّه والعياذ التوحيد دائرة من ـىوأخرجوهم ـذاعل ه

كتابنا يف األ((املوضوع كتب يقرأ ـمن ل االتصاف  .فلرياجع))سالفشروط

السا) ١( صباملصدر  .٧٧ق

ص) ٢( السابق صاحبهو،٨٧املصدر الشواف سعيد ـل((الشيخ العس ،))قصعة
يف الرؤوف((قال الرب ـد : ))مواهب جمل ـو حن عظيمةٌ وسيلةٌ املذكور ولسعيد



 

  )٢٧(

يقول سهل بن أمحد الشيخ ـروف: وكان مع ـيخ الش أن نشهد
أي ، الرسالة مشايخ من وأكرب ـريية((: أفضل القش ـالة ،))الرس

القول هذا ـيخه-ومثل ش يف القائل مبالغة إىل يشري كان إالّ-وإن
و له يقولونأن فالشيوخ مقولته، صحة يبدي ذا: جهاً املقصود إن

ـالوا ن الذين عصره أهل عني يف معروف فالشيخ ، املعاصرة اللفظ
م ـ نفعه توقف قد الذين أولئك من أفضل اللّه من القرب بواسطته

أهل مأعلى فاألفضليزما ـينة، تع ـا وإمن ، الشمول تعين ال هنا
املفس قول يف هو كما ، إسرائيلالعصر بين عن اآلية يف وأني﴿:رين

ـمني العال على ـمني((،﴾فضلتكم ـذي))فالعال ال ـرأي ال على
كل يف وهكذا ، وعصورهم أزِمنِتِهم ـمي عالَ على يقتصر ذكرناه
معاصريهم ألسنة على الشيوخ وصف يف املبالغة منها يظهر .عبارة

صاحب الشواف الشيخ امتدح املضمار هذا العسل((ويف ))قصعة

فيها قال بيت مئة من حنو يف محينية بقصيدة معروف :الشيخ

                                                                                                                             
ـرب الع من ـمجهولني وال املعروفني العارفني باألولياء تعاىل اللّه إىل فيها يتوسل
ـيد والس ، معروف الشيخ سيدي إال الوقت أهل من فيها يذكر م ـ ول ، والعجم

وقال ، علوي اجملذوب الفقيه ابن التأثر: عبداللّه عن مست مهتهما ألن ما ذكر إمنا
والذم ـمدح ص. بال ـ  .٨١اه



 

  )٢٨(

ـه ـنال ت املعارف معروف الشيخ ذا مثل
ـه حلال ـة ـداي ب ـادة للس ـهايات والن

ـهيحم حبال ظاهر الدين ـل أله ـن الدي ي
ـه كمال يف مندرج امسه يف االعظم االسم
ـه جالل ـه كل النور حبر الصدق ـدن مع

ـ ـهجم آل ـل للك الكل روح ـلّ الك مع
ـاله ح كل يف والتصريف الكشف ـذ ناف
ـه احتفال م ـ ج باالسالم ـال احل ـر فاخ
ـه حال طيب كما الدنيا يف ماطيب ـط ق
ـه اجلهال ـل واه م ـ العل ألهل اخلالئق زين
ـه ِفدال روحي ـت لي التصوف الهل شيخ
ـه الرسال ـل وأه ـه الوالي ـل اه ـب )١(نائ

ا الشيوكان الشهري الويل ـيخلسيد الش ـن ب ـدين ال شهاب خ
ـولعبد يق ـه ب اللّه نفع علوي بكر أيب بن علي الشيخ بن : الرمحن

ـايخ املش أدركه لو ، اللّه آيات من وآية وحده أمةٌ معروف الشيخ
                                                           

بزيادة) ١( البيت الرساله((: يستقيم اهل نائب الواليه اهل ـابق. ))نائب الس املصدر
 .٨٠ص



 

  )٢٩(

ـاً أيض يقول وكان ، وسبقه بتقدميه ـروف: العترفوا مع ـيخ الش
األرض يف ومعروف السماء يف .معروف

صاحب الرؤوف((كتب الرب ـبري: ))مواهب الك ـيخ الش إن
ـنة س يف ـه ل أَِذنَ معروف الشيخ شيخ باهرمز عبداللّه بن إبراهيم

مسمى٩٢٨ عليه وأطلق ، اللّه إىل اخللق لدعوة واجللوس بالتصدر
وفقراؤه)١(الشيخ ، بشبام اخلوقة مسجد يف ذلك وكان جمتمعون،

ـة مخس ذاك إذ وِسنُّه ، رمضان من عشر السابع يف املعتاد لراتبهم
                                                           

ونقل) ١( ، الصوفية عند ومعناه الشيخ مسمى عن النقل يف املؤلف مناستطرد العديد
قوله منها ، املفيدة ـه: التعاريف كتاب يف عراق بن حممد الشيخ ـية((قال : ))الوص

الشريعة يف ـه: الشيخ اللّ صلى رسوله بسنة وهذبك اللّه كتاب بظاهر أدبك من
ـن م ـوء بالس ـارة األم نفسك وقمع ، املرضية بأخالقه ورباك ، م ـ وسل عليه

ا .مألوفا

الطريقة يف والسنمن: والشيخ اللّه كتاب بباطن ـكةهذبك وعرف ـة، احملمدي
ـن م وخلصك ، املرضية املطمئنة النفس إىل وأوصلك ، اللوامة النفس أوصاف

األحدية تعظيم وألزمك ، .الربية

احلقيقة يف هو: والشيخ ما أفعالك وعن ، لك أعلى هو ما أعمالك من نفى من
لك أفوز هو ما أحوالك من ومجع ، لك  . أمضى



 

  )٣٠(

ـر وظه ، شيخه به أمره ما معروف الشيخ فامتثل ، سنة وثالثون
ـل اللي ـن م بقي أن إىل وذكر ليلة أول ووعظ ، الدعوة منرب على

ـ. ربعه املؤلف. اه ـول: قال العق ـهر يب مبا معروف الشيخ فأتى
ال بفضله . فحولواعترف

يقول العمودي حممد بن عثمان الكبري الفقيه يف: وكان ـسُّ نِح
، ـق للخل ـروف مع ـيخ الش ظهر حيث من وفرحاً صفاًء قلوبنا
، القلوب عطّرت الرمحن نفحات من نفحةً اجلهة هذه يف ووجدت

القطب آثار من . )١(وهذا
بايزيد علي بن علي الفقيه الشيخ ـيخ: وقال الش ـر ظه ـما ـ ل

عليهمعروف اللّه صلى اللّه رسول رأيت تعاىل اللّه إىل اخللق لدعوة
، عنهما اللّه رضي وعمر أبوبكر ويساره ميينه وعن جالساً ـم وسل
ـه علي ـه اللّ ـلى ص والرسول ، يديه بني جالس معروف والشيخ

ـحبته ص يف ـب ويطن ، مجيالً ثناًء عليه يثين م ـ ـهمووسل ،دح
هذ ينشد عنه اللّه رضي البيتوالصديق : ا
ـه ب ـدى يقت واحد زماٍن واِحدهلكل شك ال أنت زمانٌ وهذا

                                                           
ص) ١( السابق  .١٩٠املصدر



 

  )٣١(

ـه ل اعتقادي فتأكد ، معروف الشيخ إىل السبابة بأصبعه ويشري
.)١(وحمبته

مؤلف الرؤوف((كتب الرب إن : ١٠٩ص))مواهب م ـ ـ ث
إىل ـق اخلل يدعو قام به ونفع عنه اللّه رضي معروف الشيخ سيدي

قي أمت ،اللّه ـرام الك السادة من غريه به ينهض م ـ ل مبا ض و ، ام
الرسولادجأف أسسه ما وأحيا وشاد ، الدين معاقل وبىن ، وأجاد

ـام األرح وصلة الطعام إطعام على وواظب ، والسالم الصالة عليه
، اآلفاق يف ذكره وشاع ، واأليتام واألرامل الفقراء إىل واإلحسان

ـإوارحتل وال ـماء العل ـاءليه الرؤس ـابر أك ـده وقص ، مشايخ
امل إليه وجتاذبت ، ـمسيواحلكماء وال احملسن دعوته وعمت ، ،طي

جيتمع وكان كثري، خلق له ـمذ وتتل ، مكان كل من اخللق وقصده
ـا م ـمريدين وال ـمشايخ وال ـماء العل من مذاكرته لسماع عنده

اللّ وأحيا ، األلف على الدينيزيد به ـمنيه ـ املسل به وهدى ،،
ـا وم ظهر ما به وأصلح ، والعناد الطغيان به وقمع البالد به وعمر

الفسا من برقَته،دبطن اآلفاق يف ـىواستطارت عل ـتطالت واس ،
ـواحل والس ـام والش اليمن أهل من ولبسها ، خرقته ـمني املسل

                                                           
التالمذة)١( على الكالم عند الشيخ مريدي أحد بايزيد ترمجة يف احلكاية  .بقية



 

  )٣٢(

واألراضي وصعدة امة و إليهالقاصبةوجازان وانتمى ، كثري مجع
واأل الفضالء من ـويخالئق عل أيب آل األشراف السادة من عيان

قشري أيب وآل كثري أيب وآل رجاء أيب وآل هرمز أيب وآل مجال وآل
الفقيهأوآل وآل شراحيل أيب وآل فضل وغريهمايب مزروع .بن

سنة إىل اخلوقة مسجد يف وتالمذته مريديه جيمع مث٩٣٢وكان ،
خراب ذاك إذ وهو ، املقدسي مسجد بعمارة شيخه فيهأمر جتتمع

سنة قدمياً بِني قد وكان ، ،٦٣٦البهائم أثر له يبق م ـ ول وخرب
، ـقاية س ـده عن وبىن ، تامة عمارة معروف الشيخ سيدي فعمره
إىل ـدعو ي الشيخ وجلس ، جارية صدقة عليها فقرائه بعض فوقف
باذيب حممد بن عمر الصاحل املريد الشيخ وقام ، املسجد هذا يف اللّه

احمل املعروفوأخوه املكان ووقفا أبوبكر املخلص ـالزاهر((ب ))ب

للشيخ النظر وجعال ، املقدسي مسجد جابية انتمىعلى ـمن ل مث
صحب أو بقرب الغرفةةإليه تلك الشيخ وسع مث ، غرفة فيه بىن مث ،

طويلة مدة ا أقام كبرية دارا .وجعلها
ال سامعيه أحوال يقتضيه مما ومذاكراته كالمه حكموكان على

ـالبحر ك مذكراته حال يف وكان ، وذوقه ـمه وعل ومقامه حاله
الشاعر قال كما اليسري إال كالمه من أحد حيفظ ال لكن ؛ :الزاخر



 

  )٣٣(

ـا مسعن ـا مم ـري اليس ـافحِفظْنا حفظن ـا مم الكثري ونسينا

مؤلف الرؤوف((كتب الرب وكان : ١١١-١١٠ص))مواهب
ـدين املري خواص من والتعاون واالجتماع السلوك أهل من عنده
مجيع عن خرجوا قد مريد مئة حنو يه و أمره عن خيرجون ال اللذين

وولد ومال أهل من م ومألوفا م .حمبوبا
أقسام ثالثة على تالمذته تقسيم يف معروف الشيخ ترتيب :وكان

وظيفته املريدين من األوىل احلقائقالدرجة وكتب باللّه م ـ العل م
ـه بأمسائ ـرف والتع املوىل مبحبة والسكر األسىن اجلمال ومشاهدة
ـاروا ص حىت األنس بساط على واجللوس ، العليا وصفاته احلسىن

الوالية أعالم هلم ونشرت األسرار وخزائن األنوار .مطالع
ـراءةً ق الشرعية العلوم نشر وظيفتهم املريدين من الثانية الدرجة
مذاكرات ومساع الرقائق كتب مطالعة مع ، كتبها وحتصيل وإقراًء

أحيانا .الشيخ



 

  )٣٤(

املريدين من الثالثة ـهم-الدرجة عامت درجة ـهم-وهي وظيفت
ـمعامالت ـ وال العبادات من ودنياهم دينهم أمر خيص مبا االعتناء

اهلداية(( بلحاج((و))كبداية عبداللّه الفقيه ـزك((و))خمتصر املتسببن
املتورعا مجال))لنقي عمر بن حممد .للفقيه

يف يعتكفون م أوقا ومعظم ، إليه يأوون بيت مجيعاً هلؤالء وكان
جماهدات لبعضهم وكان ، حاجة أو لنفقة إال خيرجون ال مسجدهم

املتواصلة األيام .بالصيام
إىل ـر العص ـالة ص بعد ليلة كل جملس الفقراء ولعامة هلم وكان

ال ، الشمس ـدغروب واح لكل رتب وقد ، واحد منهم يتخلف
وظيفة حالهمنهم . )١(حبسب

كتاب: قلت احتوى الرؤوف((وقد الرب ـة))مواهب مجل على
ذكروا وإمنا ، الغالب يف هلم يترجم م ـ ل الشيخ ومريدي تالميذ من
ـهم ومن ، منهم إليه يرد خرب أو عنهم ينقله ـمؤلف لل كالم أثناء

بن علي الفقيه بايزيالشيخ ـهعلي عبداللّ ـن ب حسني والشيخ ، د

                                                           
ص) ١( السابق  .١١٥–١١٤املصدر



 

  )٣٥(

باعلويفضل م ـ سال بن بكر أيب والشيخ ـن) ١(، ب عمر والشيخ ،
باذيب ،) ٢(حممد ـال بامج عمر بن حممد والشيخ ، أبوبكر وأخوه

باحنني حممد بن عبداللّه ـود) ٣(والشيخ حمم بن م ـ سال والشيخ ،
الصعدي)٤(اجلازاين اهليين علي والشيخ والشيخ)٥(، حممد، بن عمر

ـن ب ـد أمح ـيخ والش ، ـعيب ش أمحد بن حممد والشيخ ، مجال
، عمر بن وحيدرة ، مصفر أمحد ـمحب وال ، معدان عبدالرمحن
عمر بن وأمحد ، زياد بن وامبارك ، قعيطي وحممد ، باخليل وحممد

باللّه العارف والشيخ ، العمودي باشِويه وأمحد ، ـببازياد اخلطي

                                                           
صاحب) ١( الرؤوف((ذكر الرب ـيخ: قوله٩٧ص))مواهب الش سيدي ومسعت

يقول آمني به اللّه نفع باعلوي م ـ سال بن أبابكر الوجود فخر زرت: القطب ما
ـه علي ـه اللّ صلى اللّه رسول أمرين أن بعد إال به اللّه نفع معروف الشيخ سيدنا

ـم     ـ. وسل يف. اه ـم سال بن بكر أيب للشيخ الرؤوف((ترجم الرب ))مواهب

ص مستقلة  .٢٥٤ترمجة

ص) ٢( ذكره وكراماته١٥٩ورد الشيخ عن حكاية  .يروي

ص) ٣( معروف اإلمام مدح يف قصيدة  .١١٩له

ص) ٤( الشيخ يف قصيدة الرؤوف((من١٣٦له الرب ـارة))مواهب لزي قدم وقد ،
طويلة مدة وأقام اخلرقة منه ولبس ص. الشيخ السابقمن١٥٢انظر  .املصدر

الشيخ) ٥( مدح يف قصيدة املذكور علي السابقللشيخ املصدر  .١٤٣ص،



 

  )٣٦(

ب عبدالرمحن بن بارجاء)١(ارجاءعمر عبداللّه بن سعد والشيخ ،)٢(،
م ـ ـ سال بن أمحد بن حممد والشيخ ، شعيب أمحد بن وعبدالرمحن
عمر بن حمفوظ والشيخ ، بحرق عبداللّه بن حممد والشيخ ، مجال
بن حممد والشيخ ، اهلجراين بصعب حممد بن أبوبكر والشيخ ، عباد

ج بن عمر بن علي والشيخ ، عمر بن ـنعلي ب فضل والشيخ عفر،
حسني والشيخ ، فضل ،اإبراهيم ـاج بلح ـه عبداللّ ـه الفقي ـن ب

والشيخ ، الشبويت ربيع ـمحب الصاحلأوال والفقيه ، سهل بن محد
اهلجراين عمر بن .فضل

مؤلف الرؤوف((كتب الرب ومن: ١١٦-١١٥ص))مواهب
ا رضي مجالأوامره عمر بن حممد الفقيه السيد خبط رأيته ما عنه للّه

                                                           
تابوتاً) ١( معروف الشيخ لضريح عمل بارجا الرمحن عبد ـرهالشيخ ذك ، ـاريةً وس

الرؤوف(( الرب  .٢٥٠ص))مواهب

معروف) ٢( الشيخ إىل شوقه يف قاهلا قصيدةٌ له بارجا سعد ـابق.الشيخ الس املصدر
 .٢٥٠ص



 

  )٣٧(

وصورتهرمحه تعاىل ما: اللّه ـيديهذا س به أمر مما ذكره حضرين
ومريديه فقراَءه مجال عبداللّه بن معروف :الشيخ

ـفر-١ والس احلضر يف ، ي كل وترك ، أمر كل بلزوم أمرهم
واالجتماع .واخللوة

وأن-٢ ، وقت كل يف بالليلالتوبة ساعة لنفسه واحد كل جيعل
وأقواله وسكناته حركاته ويعد ، فيها نفسه حياسب بالنهار وساعة
ـدارك ت صاحلة غري نية أو تقصرياً رأى فإن ، ومهمه ونياته وأفعاله

وإقالع .بصدق
ـلى-٣ ص النيب على ويصليان ويتصافحان إال اثنان يلتقي ال أن

م ـ وسل وآله عليه .اللّه
يردُّ-٤ علىأن ويصلوا ، ـمني املسل من لقوا من على السالم وا

ـي الكرس ـة وآي الفاحتة يقرأوا مث ، تدفن حىت ا ويشيعو جنائزهم
يس وإذا٤١وسورة ، سبعا القدر وسورة أربعا نشرح م ـ وأل مرة

وإذا ـا أربع ـافرون والك مرة التكاثر وأهلاكم أربعا اللّه نصر جاء
ـمعوذ وال واإلخالص مرتني ـرةزلزلت البق وأول ـا ثالث ثالثا تني

ـن م ـات م من ولكل ، ـميت لل ذلك ثواب ويهبون ، وآخرها
ـمني بادروا. املسل الفقراء من ألحد اجلنازة كانت ـزهوإن بتجهي



 

  )٣٨(

وآل ـرة البق ـورة س القراءة يف ويزيد ، وقته إىل غسله وحضروا
اإلخالص يقرؤون مث ، كذلك والثالث الثاين اليوم وخيرجون عمران

املقربةإحد أهل لعامة مرة عشر .ى
الفقراء-٥ غري مع خلطة هلم يكون ال وأن ، الطهارة .دوام
ـوة-٦ قلنس منهم واحد كل يلبس وأن ، الكساء يتكلفوا ال أن

، ـب القل ـو حن إىل األيسر منكبه جهة من عذَبة هلا خيرج وعمامة
لفات ثالث طوهلا .وجيعل

مشهور-٧ وهيئتها التسبيح صالة .ةيصلون
ـوتر-٨ ال ـلون ويص ، أجزاء ستة حنو على الليل آخر يقومون

ـدعاء بال وأتوا ركعتني صلوا الفجر طلع وإذا ، ركعة عشر إحدى
األذكار مث الفريضة مث ، ـزباملشهور ح مث ، ـدها بع ـأثورة امل

مناألسبوع هلم رتبه ما على الصباح دعاء مث ، اإلشراق ركعيت مث ،
املأثورة والدعوات ـيخاألذكار الش ـدة عقي وأكثرها العقيدة مث ،

خيرجون مث ، الفقه يف مدرس مث ، علوي بكر أيب بن علي الشريف
النيب على الصالة من مرة مبئتني فيه ويأتون الشيخ سيدي بيت إىل
الشيخ شيخه دار حتت مرة ثالثني مث ، م ـ وسل وآله عليه اللّه صلى

ال لصالة املسجد إىل يعودون مث ، ـونإبراهم يتفرغ مث ، ـحى ض



 

  )٣٩(

حىت ، يلزمها أوراد له من أو النساخة أو القراءة أو املطالعة لوظائف
يف مدرس مث ، مجاعة الظهر من))اإلحياء((صالة مئة مث حسيب((،

العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو إال إله ال .))اللّه
خبمس ويأتون الشيخ بيت إىل خيرجون العصر صالة بعد ـةممث ئ

ـارهم انتظ وقت ـم وسل وآله عليه اللّه صلى النيب على الصالة من
غروب حنو إىل وذاكرهم أحواهلم تفقد إليهم خرج فإذا ، لظهوره
ـئة الناش ـلوا ص مث وسنته املغرب وصلوا املسجد أتوا مث ، الشمس

األوابني(( املعهود))صالة وراتبهم العشاء مث ،.
تيس ما واخلميس االثنني ليلة ـنويف م وشيء والنشيد الذكر من ر

م اللّه نفع املشايخ .أقوال

ـهم وحمبت العارفني وصحبة الظن حسن أن اللّه وفقكم ـموا واعل
تعب وال سلوك حيصل وال ، به خص ـمن ل إال يقع ال عظيم مقام
، الصدور سالمة أهل وأهله ، مفرد مقام وهو ، العبادة يف مشقة أو

ـوفائدة ب التخلق املشايخ مصحبة ـري بس ـك والتمس أخالقهم



 

  )٤٠(

م ،وصفا ـأة املكاف وعدم والصرب األخالق وحسن اإليثار بشرط ،
، ـس والتجس اجلدل وترك ، والنفس الطبع وخمالفة العوائد وترك

ـرمواصطالم والك ـمحو ـ وال الذل مع اللّه سوى ما بترك القلب
اللّ إىل والرجوع والسماحة واإلنفاق ـاوالسخاء والرض ، ـاىل تع ه

، النفس وذبح ، النفسانية واحلظوظ والظنون الكرب وترك والشكر
ـة ورؤي ، القرآن به جاء مبا والتلذذ ، احملمدية باألخالق والتخلق
ـذي ال األعداء من األذى ورؤية ، سواء ـمدر وال والفضة الذهب

فيه الدنيايقع والقوة،فقراء احلول من والقدر القضاء إىل يفوالرد
وشر خري .كل

أرضه صلح فقد ذلك وجد فمن ، األصحاب من نطلبه الذي هذا
، ـيم عظ ـأن ش وهذا ، امللك على به والدخول الغيث له ووجب
وال ، ـام باآلث التوسخ مع ـمراح وال اجمليء بكثرة ليست والصحبة
الكرب منها بل ، فقط والزنا كالقتل الظاهرة املعاصي اإلمث أن تظنوا

وا ـنواحلسد فم ، األضداد وخمالطة واألهواء النفس واتباع لعجب
فهو أقبل ومن ، وابتاله اللّه عاقبه الصفات هذه من لشيء صحبهم
، تقواه والزموا ، يه و اللّه أمر وامتثلوا ، معه حنن أدبر ومن ، لنا
وآله عليه اللّه صلى اللّه رسول أوضحه ما على منا اإلعانة واطلبوا



 

  )٤١(

أعط ومن ، م ـ منوسل النافع والشيخ ، أراد ما نعطيه فينا اهلمة ى
اآلخر يف وينفعك عيوبك يفيذكرك ـة خيان ـداح امل وصحبة ، ة

الالدين ألهل الشبكة بسطنا وقد طويناه، حوته فمن ، اللّه إال ،إله
مواله ويتواله ، نفتشه . وال

إال الصحبة نفاعة تنفع وال ، م التعلق إىل إال العارفون أشار وما
ويقولون ، النعيم من يرون ما يستعظمون م إ حىت اآلخرة ما: يف

احلق فيقول ، ذلك به نستحق ما ـرُِّفِهم: عملنا تع قبل ِمن هذا إن
اللّه صلى عنه احلديث ويف ، والشكر احلمد فيقع ، وقتهم بصاحب

م ـ وسل وآله ـبطهم((: عليه يغ ـور ن من منابر على ـمتحابون ال
، والشهداء ـلالنبيون وأقب ـق التوفي ـه ورزق ـه قلب اللّه نور فمن

ـع أرف إىل النظرةُ وأوصلته ، وظفرناه بنا ظفر واالحنطاط ـمحو بال
لو حنن الشفعاء فنعم ، ـمقامات وال األحوال وأعظم أقبلاملراتب

إلينا . )١(اخللق

                                                           
ص) ١( السابق  .١٤٣–١٤١املصدر



 

  )٤٢(

ـه اللّ رمحه مجال عمر بن حممد األكرب ـميذ التل الفقيه السيد قال
به ـة: ونفع جه يف ـدين ال م اللّه أحيا الذين املشايخ أن م ـ فاعل

خرقتهم سند ولنذكر أربعة، :حضرموت
ـيخ: األول الش العارفني شيوخ شيخ وشيخنا سيدنا خرقة سند

مؤذ مجال عبداللّه بن معروف حممد أيب القطب ،املريب ـبامي الش ن
ـد وق ، ـواله مب ـو يزه والعبد ، وموالي شيخي ألنه أوال ذكرته
، اجلسيمة بركاته علينا وظهرت الكرمية يده من اللّه حبمد لبسناها
الشيخ شيخه من الصوفية طائفة علوم وأخذ وترىب صحب وشيخنا
وهو ، عبدالرمحن عمه عن أخذها وهو ، هرمز عبداللّه بن إبراهيم

أيب عن ـوأخذها وه ، العثماين احلسني بن بكر أيب بن حممد الفتح
، ـربيت اجل ـامشي اهل الصمد عبد بن ابراهيم بن إمساعيل عن أخذها
عن أخذها وهو ، الصويف حممد بن بكر أيب الشيخ عن أخذها وهو
أخذها وهو ، األسدي يوسف بن عبداللّه بن حممد بن أمحد الشيخ

ب علي بن حممد بن بكر أيب الشيخ أيبعن عن أخذها وهو ، نعيم ن
ـيخ الش عن أخذها وهو ، األسدي عبداللّه بن أمحد بن حممد أمحد



 

  )٤٣(

أيب الشيخ عن أخذها وهو ، زربه بن يوسف بن عبداللّه الصامت
الشيخ عن أخذها وهو ، األسدي حسني بن علي بن عبداللّه حممد
ـن ع أخذها وهو ، احلسيين اجليالين عبدالقادر الدين حميي القطب
الشيخ عن أخذها وهو ، املخزومي علي بن املبارك سعيد أيب الشيخ
ـرج الف أيب ـن ع أخذها وهو اهلكاري، أمحد بن علي احلسن أيب

ال عبداللّه بن ـلحممد الفض أيب ـن ع ـذها أخ ـو وه ، طرطوسي
ـتاذعبد األس ـن ع ـذها أخ وهو ، التميمي العزيز عبد بن الواحد

سيد عن أخذها وهو ، الشبلي بكر ،أيب ـدادي البغ اجلنيد الطائفة
ـروف مع ـن ع ـذها أخ وهو ، السَّقَطي السَِّري عن أخذها وهو

طريقني من أخذها وهو ، ،: الكرخي ـائي الط سليمان عن األوىل
ـن احلس بن احلسن عن وهو ، العجمي حبيب حممد أيب عن وهو

املؤم أمري عن وهو ، طالبنالبصري أيب بن علي .ني
بن علي عن عنوالثانية موسى بن وعلي ، الطائي وداود موسى

ـي عل عن وهو ، الصادق جعفر عن وهو ، الكاظم موسى والده
ـن ب علي أبيه عن وهو ، علي بن احلسني عن وهو ، العابدين زين

طالب . إخل.. أيب



 

  )٤٤(

ـوي: الثاين عل علي بن حممد الكبري الشيخ خرقة ـه((سند الفقي
آمني))املقدم به اللّه ونسبنفع إ، إليهىلت اخلرقة يف باعلوي .آل

عن: الثالث أخذها ، العمودي عيسى بن سعيد الشيخ خرقة سند
، املقعد عبدالرمحن الشيخ من وهو ، املغريب علي بن عبداللّه الشيخ
نفع اجليالين عبدالقادر الشيخ من وهو ، مدين أيب الشيخ من وهو

م .اللّه
عباد: الرابع عبداللّه الشيخ خرقة ـنسند م لبسها ، م اللّه نفع

ـن م ـو وه ، م ـ سال الفقيه من وهو ، اجلعد أيب بن أمحد الشيخ
ـدالقادر عب الشيخ من وهو ، احلداد من وهو األهدل، علي الشيخ

ـ. اجليالين ـرق.اه اخل ـذه ه ـوى س حبضرموت يشتهر م ـ ول
.)١(األربع

                                                           
ص) ١( السابق  .١٤٩املصدر



 

  )٤٥(

اللّه رضي ودعاكان الطريقة نشر ا و ، شبام مدينة يف مقيما عنه
وال ـزاًء ج ـك ذل ـى عل يطلب ال ، التجريد صفة على مواله إىل
ـالث ث ـبام ش من فخرج ، الناس من حلقه األذى ولكن ؛ شكوراً

.مرات
مؤلف ـالث: ١٥٥ص))املواهب((كتب ث ـه عن اللّه رضي خرج

التأسي له حقق ما اإليذاء من وفيها ، ـهمرات اللّ صلى حممد بنبيه
م ـ وسل وآله .عليه

إىل األول خروجه حنو))السول((وكان على بالكسر قرية وهي
سنة وذلك ، شبام من .٩٤٥مرحلة

قرية إىل خرج العامبالكسر))عندل((مث إىلبنفس ـها من وعاد
سنة بعد .شبام

تسمى قرية إىل ثالثا خرج ،))بغلة((مث ـري األخ ـه خمرج ـو وه
ذلك))بغله((و وكان ، شبام من مراحل ثالث حنو على بدوعن قرية

سنة شعبان .٩٥٩آخر



 

  )٤٦(

خروجه قبل يقول يف: وكان اخللق مجيع من لالنتقام احلق أقامين
اآلخ دار يف للسالمة احلياة ماهذه وأول ، ـيارة رأس من نتقمت

إالهذا منه يبق م ـ ل حىت البساط كطي فطويته كله اجلاه وأوتيت ،
فنوديتشي ، يسري إىل: ء اخللق توصل ما والبد ، فتركته هذا اُترك

بسالسل ومنهم ، واإلحسان بالرب هو من منهم ، .االمتحاناللّه
مؤلف الرؤوف((قال الرب سيدي : ١٥٧ص))مواهب وكان

مبدة وقوعه قبل األخري خروجه يذكر ما كثريا سره اللّه قدس الشيخ
وذلك ، ـهقدملاطويلة اللّ رمحه باهرمز عبدالرمحن شيخه به أخربه

ـن ب ـر عم ـه باللّ العارف الفقيه عن كثري مجع أخربين كما تعاىل
قال اللّه، رمحه خمرمة أمحد بن ـيدي: عبداللّه س وفاة قربت ـما ل

ـيخ الش إىل ـل أرس به اللّه نفع باهرمز عمر بن عبدالرمحن الشيخ
ـل س أيام يف مجال مؤذن عبداللّه بن ـيخمعروف الش ـى عل وكه

ـما ـ فل ، ـمشيخة بال ظهوره قبل بشبام هرمز عبداللّه بن إبراهيم
عبدالرمحن الشيخ له قال يديه بني وجلس ـيئاً: جاء ش ـك ل نقول

معروف الشيخ فقال ـا: وتقبل؟ م ـيخقل الش ـال فق ، ـئت ش
عنقك: عبدالرمحن يف وجتعله به تقوم بدر السلطان أو حنملك نريد



 

  )٤٧(

فق ، عليك مسلط معروفالوهو الشيخ: الشيخ فقال ، ذلك كان
قال: عبدالرمحن بالدك؟ من أخرجك .نعم: وإن

ا الثالثة ـمرة لل معروف الشيخ أُخرج ـما ـزول ـ ـضن بع عج
وقال فذاكرهم ، ـمو: فقرائه واألكدارواعل اهلموم حمل الدنيا أن ،ا

ينكره وال ، اليقني ضعيف العقل سخيف إال فيها وقع مبا يتأثر فال
،إال ـه اللّ ـن م شكوى أهلها من والشكوى ، م ـ عل له ليس من

إىل ـاحبها ص ـل توص البلوى وأن تعاىل اللّه هو الفاعل رأى ومن
صحبة أساء ومن باشرها، عمن ورضي ا رِضي اللّه عند ما أفضل

فيه ما على خيم .الرجال
ـخ ملط ـه ورأس ابنه فجاء العارفني بعض عند جالساً يوما كنت

وقا ـال: لبالدم فق ، هذا يب ففُعل فاحشةً مث: أنكرت ، ـيك نرض
وق إيلّ العقوبة: الالتفت من يستحقونه الذي له؟ما ـت: فقلت أن

فيه أنت وما مقامك أرد: فقال،تعرف ـا م ـو ه إال إله ال والذي
ـذي ال وإن ، ـذا ه بولدي فعل حيث إال عنهما والعفو توبتهما

اختي هذا أن اللّه وبني بيين ـمه . )١(اريأعل

                                                           
ص) ١( السابق  .١٦٠املصدر



 

  )٤٨(

فقال إبراهيم وشيخي سيدي إىل رجل فالناً: وجاء إن سيدي يا
سيدي فقال ، ولدك وضربا خنلك قطعا ـد: وفالناً ق ـوم ق هؤالء

، ـه اللّ هو والفاعل ، لتوبتهم سبب ذلك وفعلهم ، اللّه عن أدبروا
يف وال الدنيا يف ال عندهم مكافأة وال سالمة أهل املقام هذا وأهل

و ، ـياآلخرة رض احلياة هذه يف املصيبة أحدهم على اللّه قضى إذا
ـا ويتلذذ ويتنعم أرادها مواله أن كما ، فاعلها عن وعفا خبالقها

وال احملرك أن يشهدون فال ، له اللّه اختارها اللّهحيث إال ـمسكن
العافي حتصل ـذاةحىت عبد تعاىف فما ، م وصفا اخللق أفعال من

اللوه،املشهد املكونيشهد شاهد إال .كون
يف ـرة خط ـد املري قلب يف وقع فلو ، كالعوام اخلواص وليس

إساءته ذكر لو بل ، رأسه راح بسوٍء مسيء ـزمكافأة ،ن إميانه ع
والنهي باألمر املخاطب أن منهم كل اللّهويتحقق من اِملنة له تثبت

ـأوأما،تعاىل البس من أكثر القبض يف وانبساطي فانشراحي ،نا ط
وال ـس نف يف ـاطرة خ هلم ما ، اللّه مع ساكنون املقام هذا وأهل
، ونعيمها اآلخرة وال ، فيها وما احلياة يرون وال ، عمل وال ـم عل



 

  )٤٩(

سواه ما نسوا ظفروه ـما فل ، موالهم مطلبهم ـا.. إمنا وم الكون
. )١(فيه

ص املؤلف ا: ١٦٣قال رضي سيدي إن ـهمث مع مبن سار عنه للّه
، ـودي العم ـد أمح ـن ب عثمان اجلليل الشيخ فلقيه بضة قرية إىل

وأ ، واإلكرام والترحيب التام بالقبول ـزوواجهه ـمحلن ـ بال له
ـن م ـه مع ومن وأسكنه به واغتبط ، واإلعظام التبجيل من العايل
هلم وأجرى ، بلدهم يف عليه كانوا كما ، لنسائه وآخر داراً الفقراء

كافياً .معلوماً
ـن م القلب مشغول اليد ذات قليل ذاك إذ عثمان الشيخ وكان
له واتسعت الربكات له ومتت اخلريات له فتضاعفت ، بدر السلطان
ـدادات اإلم ـه ل ـخر وس ، الرعاية اللّه من له وحسنت ، الوالية
ـدر ب السلطان ووااله ، الشاسعة الواليات أهل له ودان الواسعة،

ا نفع بيدهبربكاته .للّه
                                                           

ص) ١( السابق  .١٦١املصدر



 

  )٥٠(

مؤلف الرؤوف((قال الرب منه : ١٦٩ص))مواهب مسعت ومما
سنة دوعن إىل زيارة أول يف لفظه أن٩٦٧من بعد العام جملسه يف

ا احتمال من للعبد ينبغي ما ـمهذكر ـ ظل ـمن ـ ل والدعاء ألذى
فقالةوالشفاع ليلة: له وأهلل األموات مجيع أزور ليلة كل يف إين

م ختمة موأقرأ ـ هل ـك ذل ـواب ث وأهب العظيم القرآن ـدأُ،ن أب
ـمحبني وال القرابة قبل اإليذاء وأهل ـمعِرِضني .بال

الرحيم الرمحن اللّه ـمني. بسم العال رب للّه اللّه. احلمد وصلى
ـم وسل وصحبه آله وعلى وعبده رسوله حممد سيدنا . على

ال العبد فيقول ـمنيوبعد ـ املسل خويدم تعاىل اللّه فضل إىل فقري
ـه اللّ عباد به حيفظ مبا حيفظه اللّه موذن مجال عبداللّه بن معروف
ـه ب ـد أي ـا مب ويؤيده املتقني عباده ـمه عل ما ـمه ويعل الصاحلني
ـد بايزي علي بن علي الفقيه اللّه يف وحبيبنا سيدنا املقربني خواصه

وذوق ـماً وحل ـماً عل اللّه وفهماًزاده :اً



 

  )٥١(

وبركاته اللّه ورمحة عليكم منرفكمحوصل. السالم ذكرمت وما
، لكم حسبنا ، اخلطري الفائق واحلظ ، الكثري سيديومااخلري يا أنا

خصوصا لكم منطو ،)١(فإين عموما ـمني املسل إخوانكم وجلملة ،
ـوق والش الفائق والقرب الصادق والود اخلالصة احملبة أفضل على

ـامالسابق اإلم ـيدي س قال كما ، عندكم مبا يل يشهد وقليب ،
وجهه اللّه كرم طالب أيب بن :علي

ـها ـ حمبت يف ـازي ـ جت ـوب ـ القل إن
 

ـيينـفاس يكف ـو فه ـين ع ضمريك ل
تس ضمائرهمالناسِلأال يف عما

 

ـيين يكف ذاك ـن ع هلم ضمريي يف ما

ـها من ـارف تع ما ، جمندة جنود األرواح أن م ـ األزلواعل يف
على الدنيا يف ،ائتلف وحول ـنوحنن م ـا إلين أحب حنبكم اللّه

بالدعاءأنفسنا لكم وقلوبنا ، ـمني املسل وقادة الدين أهل ألنكم ،
حاضرة أبدا بشهودكم وعقولنا ، .ذاكرة

                                                           
األصل) ١( يف  .كذا



 

  )٥٢(

قليب إن فواللّه ، السنية والتحفة اهلنية اهلدية إلينا أهديت وذكرت
أحب واللّه وأنا ـمنيمستبشر ـمسل لل نفسيفدأهدية وروحيي

وألوالد ، ـر أكث فكيف واحدا اللّه يهدي أن يف وجهدي ومايل
علالسادة للّه ـمنة وال خاصة، أخرى ـايصحبة خادم جعلين .أن

داود إىل اللّه داود.. أوحى ـا.. يا خادم له فكن طالبا يل كان من
شهيدا جهبذا . أكتبك

لنايااللّهواللّه كن ـزاكسيدي فج أهديته ما فنعم ، هذا مثل يف
ا أفضل أهديتمعنا فيما شركاء وأنتم ، ـنجلزاء م ـا تتركون وال ،

ـان الزم انعكاس إليكم مث املُدِرك اللِّه إىل وأشكو ، اجملابة دعواتكم
، ـان الربه وشرعه الديان دينه ما عن املكان وإظالم األديان وتبدلَ

تعاىل اللّه قال لك﴿: وقد كان حسنةٌلقد أسوةٌ اللّه رسول يف ،﴾م
ـم وسل عليه اللّه صلى الشارع اخللفاء((: وقال وسنة بسنيت عليكم

بالنواجذ عليها عضُّوا بعدي من .))الراشدين
أنه م ـ وسل عليه اللّه صلى اللّه رسول من جاءنا عما ـم لنعل وإنا

ـت يبي ال ، ـمساكني ـ لل حمباً مسكينا الدنيا عن فقرياً يفوكان
ـزم ون دينار، وال درهم ـزله وردن نعله من جديداً ِشراكاً ـهع في

وقال خِلقاً يشغلُين((: شراكاً النفس))ال حلظوظ وتركاً ، للربية إيثاراً
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يغضب م ـ ل ، الئم لومة اللّه يف تأخذه ال ألمته وتشريعاً ، الزكية
ـ اللّ حرمات انتهكت إذا غضبه كان إمنا ، لنفسه ينتصف م ـ ،هول

اآلدابل تأديب((باسه فأحسن ريب األخالق))يـأدبين إمنا((وأساسه
األخالق مكارم ألمتم تعاىل))بعثت اللّه قال خلٍُق﴿: ، لعلى وإنك

ـم﴾عظيٍم وسل عليه اللّه صلى وقال ح((: ، ـذهب ـاخلُنس قلُ
واآلخرة الدنيا .))خبريي

رض الصديق وأبوبكر ، الفقر بغري يفتخر م ـ مول ـ ـ ل عنه اللّه ي
الصفة أهل ، فقراء الصُّفة أهل ومجلة ، الدنيا من شيئا لنفسه يترك

من. وغريهم إىل وحيسن قطعه من ويصل ـمه ظل عمن يعفو وكان
ـرب الص شأنه ، ـمني للعال ورمحة للمسلمني أباً وكان ، إليه أساء

والعفو والورع والكرم والسخاُء والزهد م ـ واحلل والصدقوالعفو
ـفقةُ والش ـهالةُ والس واللني واللطف والديانةُ ـمروءةُ وال واألمانةُ
والعبادةُ والوقار ـمواساةُ وال واإلنصاف واإليثار والبذلُ والنصيحةُ

والشكر .واالجتهاد
م ـ وسل عليه اللّه صلى الصالة((: قال يف عيين ـىت))قرة ح وقام

له فقيل ، قدماه تفع: انتفخت م ـ منِل تقدم ما لك اللّه غفر وقد لُ



 

  )٥٤(

فقال تأخر؟ وما ـرة: ذنبك اآلخ ـار فاخت شكوراً؟ عبداً أكون أال
العاجلة الدنيا على .اآلجلة

من كفّا جيد ما اجلوع من احلجارةَ بطنه على فيكتفيقدعصب ل
أعالها سترت إن كساء عليها كان عنها اللّه رضي ابنته وفاطمة به،

ست وإن أسفلها يفكشف ـدم وخت ، ـا أعاله كشف أسفلها رت
اللّه رضي وعلي ، عنها اللّه رضي يدها انتفخت حىت الطعام طحني
من فطلبا ، العدم من ذلك كل ، كتفه دمل حىت املاء هلا يستقي عنه
ـه علي فقال ، يكفيهما خادماً ـم وسل عليه اللّه صلى اللّه رسول

والسالم األجر((: الصالة لكما أعجل ،: وقال،))ال ـة اجلن دارنا
ـائم غن ميلك م ـ وسل عليه اللّه صلى أنه مع ، تسبيحاً ـمهما وعل
ـه وأزواج ـه نفس ويترك ـمني ـمسل وال املؤلفة ويعطيها الكفار

أنه مع ، الدنيا على لآلخرة إيثارا قال-وأقاربه جبال-كما أراد لو
ذلك له اللّه لفعل ذهبا معه تسري .احلجاز

أصحابه به اقتدى بنمث عمر احلق كاإلمام بعدهم ومن الراشدون
مث ، م ـ دراه مخسة كسائه قيمة خالفته يف وهو كان ، عبدالعزيز



 

  )٥٥(

بعدهممسلكاقتدوا ـانعكس)١(املوفقون ف إلينا األمر انتهى حىت ،
طلب على الناس وانكب لدينا، وثبت ـاعلينا واشتغلوا ، الدنيا

اللّه وتعن ، اآلخرة على وآثروها ـوا، ـذوارك ونب ، ـالق األخ
واألعمال والبغضاء اخلصائم بينهم وثارت اللّه، وكفاهم ، اجلدال

ـرهمالرزقأمر وأم ، وطلبوه بضمانه يكتفوا م ـ فل ، به وضمن ،
قال ، والدين العقل أهل فأين ، عنه فأعرضوا عليه واإلقبال بالعبادة

تعاىل ليعبدون﴿: اللّه إال واإلنس اجلن خلقت .﴾وما
ال واتفأعظم اللّه دين يف األجر ـنلّه حس يف ـه ب ـداء واالقت باعه

يفمشائله أنفسهم أوقعوا ذلك مع وتراهم ـة، واخلبط اهلائلة الورطة
ـنالسافلة م نالَوا حىت جترؤوا بل ، م عصيا على جيمدوا ـم فل ،

م زما وفالنٌ: سلِف التابعني من وفالنٌ الصحابة من فالنٌ منكان
كان الدين أهل األموالالسادة جيمعون .وا

ـة الزكي أولئك نفوس مثل اخلبيثة م وقلو الدنية نفوسهم جعلوا
ـا وشغلهم أولئك كجمع هلا مجعهم كان هل ، الطاهرة م وقلو

                                                           
األصل)١( يف  .كذا



 

  )٥٦(

هنالك من ـم؟كشغل وسل عليه اللّه صلى قال ـمؤمنون((: وقد ال
بعضا بعضه يشد .))كالبنيان

يط فيما اللّه أوالدفاللّه يا منكم الفرصلب هياة، العزم ، أوالد يا
وال ، ـة الدجل نكفيكم وحنن توجهوا إال عليكم فما ، اللّه إىل بكم
ـرُّوا ِف ، مكانكم يف ونرعاكم نالحظكم وحنن منك مطلوبنا خيفاك

، اللّه أمكنوألفإىل ما اللّه ـأن)١(يف والش ـيم عظ األمر فإن ،
فماخطري تستصعب وال فالو، وأقبل حائل، ،اللّه عائق جتد واللّه

، الزمان هذا يف املصلحة وافعل ، مشارك جتد واللّه فما م ـ واستسل
إال حنن وما ، العظيم فضله من اللّه زادكم ، ذلك أصحابك وعرف
، ـال احل ـف كش ـن ميك وال ، حجاب وال فارق بيننا ما ، أنتم

وبركاته اللّه ورمحة عليكم .)٢(والسالم

                                                           
األصل) ١( يف  .كذا

ص) ٢( السابق  .١٢٩املصدر



 

  )٥٧(

يف الرؤوف((ورد الرب ـروف))مواهب مع الشيخ انتقال حول
صورته ما الباقية البقاء دار إىل الفانية الدنيا دار :من

ـات فم االقتداء بنية له كَمَّل سعيداً اللّه أحياه ـما ل أنه م ـ اعل
ـمصطفى ـ بال التأسي من شيء بذلك يفته م ـ فل ، شهيدا غريبا

وق ، م ـ وسل عليه اللّه ـداصلى وب ـارات إش ـه بوفات منه ظهر د
منها ، وأمارات بزيارة: عالمات مريديه وخواص أصحابه أمر أنه

ويف ، ـه ب اللّه نفع م ـ سال بن بكر أيب موالنا القطب الشيخ سيدنا
ـأمر ي م ـ ول ، وغريها ترمي يف املشهورين املشايخ من مجاعة اجلهة

غري إىل التوجه عن ينهاهم بل ، ذلك قبل أحد أنبزيارة فعرفوا ه،
النيابة بذلك ـ.قصده بعده: أي. اه من بكر أيب الشيخ ـ.نيابة . اه

وقال وذاكرهم أصحابه مجع أنه اللّه: ومنها صلى اللّه رسول إن
نفسه نعى يقيناً أصحابه مأل قد اللّه أن م ـ عل ـما ل م ـ وسل عليه
، ـيهم إل املنتسب النتفاع إال اللّه أحياهم ما ـمشايخ وال النفيسة،



 

  )٥٨(

ـه اللّ م ـ مأله وقد ، باللّه تعلقهم صح قد أصحايب أن م ـ أعل وأنا
. )١(يقينا

وهو مات ألنه إبراهيم السيد بوفاة انشرح أحد ما أن ـموا واعل
ك رأيت وقد ، راض عنه وأنا عين ،أراض ـمة مظل كلها الدنيا ن

، ـهى منت ـمة ـ الظل ـك لتل أجد م ـ فل ، منها اخلروج أريد وأنا
أ وإذا قالتفاسترجعت بامرأة ـيأتيك: نا س ـه فإن ـيخ ش يا أَبِشر

باهرمز عمر بن عبدالرمحن فالسيد م، ـ وسل عليه اللّه صلى الرسول
ـمة، الظل هذه من وخيرجونك باهرمز، عبداللّه بن إبراهيم والسيد
من وأخرجوين ملجمة مسرجة فرس يف وأركبوين أقبلوا قد م وإذا

وقالوا بلدا وأدخلوين ـمة ـة. مصرهذه:الظل النقل ا أ أولتها وإين
اآلخرة الدار .إىل

قال: ومنها بازياد بن أمحد الصاحل الفقري ـيدي: أخربين س يل قال
به اللّه نفع فكانت: الشيخ ، هذا يومك ثالث القيامة تقوم أمحد يا

الثالث اليوم يف عنه اللّه رضي .وفاته

                                                           
ص) ١( السابق  .٢٣٦املصدر



 

  )٥٩(

ص املؤلف ذا : ٢٣٨قال ـةمث نافع بوصايا وأوصى أصحابه كر
ـر حض ـن م خبط رأيته ومما ، حيفظ ـم ل ما ومنها حفظ ما منها

صورته هذا ما ووفاته :وصيته
الرحيم الرمحن اللّه بسم

ـه وآل حممد سيدنا على اللّه وصلى ، ـمني العال رب للّه احلمد
أمجعني م ـ وسل .وصحبه

ـاب األقط ـب قط وموالنا سيدنا ونصح أوصى ما ـردهذا وف
عبداللّه بن معروف أبوحممد الشيخ احملمدية للوالية الوارث األحباب
ـراره أس من ـمني املسل مجيع وعلى علينا اللّه أفاض بامجال مؤذن

قال ، آمني :وأنواره
وأن ، ـه ملك يف له شريك ال وحده اللّه إال إله ال أنه ـموا واعل

اللّه صلى ورسوله عبده أوصيكحممداً ، م ـ وسل اللّهعليه بتقوى ،م
ـه اللّ وفقكم وقد ، رجال وأنتم النقلة ولكم يل اختار قد اللّه وأن

األمة به نفع اللّه مع صلح ومن ، األمر واتباع واإلرادة .للصحبة



 

  )٦٠(

اللّه وفقه حيث عنه اللّه رضي الصديق بكر أيب سيدنا إىل انظروا
الكرمية اآلية على م﴿ونبهه خلت قد رسولٌ إال حممد ـهوما قبل ن

.﴾اآلية.. الرسلُ
وظيفة منكم معه ومن ، وميثاق عهد من معكم مبا متسكوا وأنتم
، ا فليصدق لغريه أو له بشارة منا مسع ومن ، عليه يثبت أصل أو
صدق فمن ، اآلخرة الدار إىل منتقل وأنا ، تعاىل اللّه من حق ا فإ

ش وقد ، وأهلناه تلقيناه حلق ومن ، ومشلناه الأوصلناه ما لكم اهدنا
ـوا تنافس فال ، بشر قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت عني
عندي وأنتم ، وأغلى أكرب لكم فعندنا ، ـمتقدمني لل وقع ما على

عنكم راض وأنا ، األرض وجه على من وأحب .أفضل
ـه اللّ صلى اللّه رسول وأخالق اللّه بأخالق بالتخلق وأوصيكم

تعاىل قال ، م ـ وسل ـيم﴿: عليه عظ ـق خل لعلى مل﴾وإنك ـ ك
اللّه((وألهلوألهلكم إال إله م))ال ـ ل وإن أحب من مع ـمرء وال ،

بعمله .يعمل
وإمنا ، وأظهر أنفع املوت بعد لكم وأنا ، القرار دار هي واآلخرة
الدنيا احلياة من حياة أكمل أحياء وحنن ، دار إىل دار من نقلة .هي



 

  )٦١(

ورس اللّه أمر أمرنا أن ـموا إىل﴿ولهواعل ـو أدع سبيلي هذه قل
اتبعين ومن أنا بصرية على ـد﴾اللّه وق ، اللّه مع صاحلة وقلوبكم ،

ـتم وأن اللّه عند بذلك لكم تشهد ، وشهدت ووجدت منا ذاقت
، ـة والغنيم والربح والفوز السالمة بندر لكم سلكنا وقد جتدونه،

وعلينا وفينا منا فأنتم ، وذريتكم .أنتم
اللّه والزموافاللّه ، ـموافقة وال الصحبة وصدق االتباع لزوم يف

ـلف الس عليه كان كما ، القيامة يوم إىل وسلسلته شيخكم نسبة
ـا كم املمات بعد واحترامهم القرابة وتعظيم احلرمة لزوم من األول

لنبيه تعاىل اللّه قال ، الشيخ حياة إال﴿: يف أجراً عليه أسألكم ال قل
القرىب يف .﴾املودة

ـحبةو الص قوة مبجرد بل ، يره م ـ ل وإن بالشيخ ينتفع ـمريد ال
وإن ـن الظ وحسن العقيدة وصدق الشيخ مع تعاىل اللّه يف الصادقة

غريه أو مبوٍت .غاب
ـدق بص متواصلة االستعداد وأسباب كاملة الروابط كانت وإذا

احلب وشغف املريد-الود أدب صدق ـتوىل-وعالمته اس إذا فإنه
ال املريد االعتقادعلى صفاُء وكَملَ وده وصدق شيخه حب صادق



 

  )٦٢(

التفرقة يف سراية وأعظم ، الرفع يف وأمشل النفع إىل أقرب كان ؛ فيه
.وأمجع

ـ القض ـع مبواق والرضاء والتذلل واخلضوع بالسكون اءفعليكم
ـمذاكر بال بينكم فيما تشهدواةوالتردد وال ، احلسد انعدام مع ،

املدد حيصل اللّه .إال

ـبت الس ـوم ي الشمس طلوع عند عنه اللّه رضي وفاته وكانت
وتسعمئة وستني تسع سنة اخلري صفر شهر عشر من٩٦٩خامس

النبوي ـوةاهلجرة حن وعمره ، والسالم الصالة أفضل صاحبها على
مبقربة ودفن ، سنة وسبعني قبة))ظرفون((ست عليه وبنيت ،.

أوالد كافةَ أنّ االتفاق عجائب أصحابهومن وخواص وزوجته ه
عام حىت بقيت واحدة بنتاً إال واحد أسبوع خالل به ٩٧٥حلقوا

أصحابهكذاو .بعض



 

  )٦٣(

يف الرؤوف((وذكر الرب يف٢٤٣ص))مواهب ـول يق كان أنه
ـذي: حياته ال اليوم يف بعده فتوفيت ، فاطمة بنيت يلحقين من أول

فيه .مات
ـى عل ـيم عظ أثر معروف الشيخ ـموت ل ـرموتوكان حض

ـعراءمناطقو الش ـن م ـة مجل ورثاه ، اجلهات من وغريها اليمن
ـن ب ـي عل بن حممد السلطان كتبه ما مراثيه مجلة ومن ، واخلطباء

فقال جعفر بن :عمر
ـنرياِن ال ـواهج ك ـؤاد الف ـمداينهاج الص العارف انتقال عند
ـزل ي م ـ ول العارفون عليه ـثقالِنيبكي وال ـبع الس تبكي وعليه

ـوائحوا ن واجلبال تندب ـاِنألرض واألغص األشجار وصوالب
زمزمت اجلوانب كل من ـاِنوالريح ـ باجلري ـار ـ األ ـل ـ وجتلج
ـها مبثل ـام األن م ـ دِه ما ـاِنتاللّه واألزم ـاب األحق سائر يف
ـره بأس ـال الكم حاز سيداً ـالِميا اإلس ـا ِبن ـاِنوعال واإلمي
ـ والن والطريقة احلقيقة ــدياِنهىشيخ ال إىل ــادي اهل ــداعي وال

ـزلْ ي ـم ل الوالية فلك على ـاينمشس اإلنس م ـ ـ العال يف متحلياً
ـدى اهل إىل الطالبني مجيع ـاِنأهدى اإلحس غوامِض م ـ عل وأبان



 

  )٦٤(

، معروف الشيخ مناقب من مجلة على ومتضمنة طويلة والقصيدة
يف مراجعتها املخطوطةوميكن .)١(الترمجة

                                                           
السابق)١( .٢٤٦-٢٤٤صاملصدر



 

  )٦٥(



 

  )٦٦(



 

  )٦٧(

القرآين ٥املطلع
٧اإلهداء

احلال ٩شاهد
١١املقدمة

األسرة وشرف ١٢النسبة
ونشأته معروف الشيخ ١٥ميالد

ومعلموه ١٦مشاخيه
معروف الشيخ بدايات يف السلوك ١٨طريق

وأخالقه ١٩أوصافه
معروف الشيخ على العصر شيوخ ٢٥ثناء
الدعوة منرب يف معروف الشيخ العامظهور والنفع اللّه ٢٩إىل

ومريديه معروف الشيخ تالميذ عن ٣٣نبذة
السلوك يف املريدين وظائف ترتيبات من ٣٦منوذج

وصاياه من ٣٩أمنوذج
معروف الشيخ عند اخلرقة ٤٢سند

وصربه إيذاء من معروف الشيخ له تعرض ما ٤٥عليهبعض
بضة قرية إىل معروف الشيخ ٤٩وصول

م معروفمنوذج الشيخ مكاتبات ٥٠ن
عمر بامجالاية معروف ٥٧الشيخ



 

  )٦٨(

وفاته يوم ألصحابه ٥٩وصيته
٦٢الوفاة

٦٧الفهرس
 


